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UCHWA£A Nr XXXV/222/09 RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki oznaczonej nr ewid. 8/6,
po³o¿onej w miejscowo�ci Osówiec, dzia³ki oznaczonej nr ewid. 63, po³o¿onej w miejscowo�ci Ró¿anna, czê�ci dzia³ki

oznaczonej nr ewid. 23, po³o¿onej w miejscowo�ci Wólka Orchowska

Poz. 2698

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127, poz. 880, oraz z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada
Gminy Orchowo, uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

PRZEPISY OGÓLNE

Zakres obowi¹zywania planu.

§1. 1. Uchwala siê miejscowy planu zagospodarowania
przestrzennego terenów dzia³ki oznaczonej nr ewid. 8/6, po-
³o¿onej w miejscowo�ci Osówiec, dzia³ki oznaczonej nr ewid.
63, po³o¿onej w miejscowo�ci Ró¿anna, czê�ci dzia³ki ozna-
czonej nr ewid. 23, po³o¿onej w miejscowo�ci Wólka Orchow-
ska, zwany dalej planem, stwierdzaj¹c jego zgodno�æ z usta-
leniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Orchowo.

2. Plan obejmuje teren dzia³ki nr ewid. 8/6 obrêbu geo-
dezyjnego Osówiec w miejscowo�ci Osówiec, dzia³ki oznaczo-
nej nr ewid. 63 obrêbu geodezyjnego Ró¿anna, po³o¿onej w
miejscowo�ci Ró¿anna, czê�ci dzia³ki oznaczonej nr ewid. 23
obrêbu geodezyjnego Osówiec, po³o¿onej w miejscowo�ci
Wólka Orchowska,

3. Integralnymi czê�ciami planu s¹:

1) rysunki planu w skali 1:1000, stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1a,
1b, 1c do niniejszej uchwa³y,

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2
do niniejszej uchwa³y.

3) rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3 do niniejszej
uchwa³y.

§2. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1) budowli s³u¿¹cej reklamie - nale¿y przez to rozumieæ
wolno stoj¹ce trwa³e zwi¹zane z gruntem urz¹dzenie re-
klamowe, które nie jest budynkiem lub obiektem ma³ej
architektury w rozumieniu ustawy �Prawo budowlane,

2) celu publicznym - nale¿y przez to rozumieæ cele publiczne
w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami,

3) dzia³ce gruntu - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê gruntu w
rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami,

4) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê
budowlan¹ w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym,

5) klasie drogi � nale¿y przez to rozumieæ przyporz¹dkowanie
drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynika-
j¹cych z cech funkcjonalnych,

6) kondygnacji w poddaszu u¿ytkowym - nale¿y przez to
rozumieæ kondygnacjê nadziemn¹ u¿ytkow¹, która wyko-
nana jest w dachu spadowym w rozumieniu rozporz¹dze-
nia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowa-
nie,

7) powierzchni terenu biologicznie czynnej � nale¿y przez to
rozumieæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w ro-
zumieniu rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie,

8) terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar, wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okre�lony symbolem prze-
znaczenia zgodnie z rysunkiem planu,

9) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi,
które nie nale¿¹ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko w rozumieniu ustawy Prawo
ochrony �rodowiska,

10) us³ugach uci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
zaliczane do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony
�rodowiska,



— 14837 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 157

11) liczbie kondygnacji nadziemnych - nale¿y przez to rozu-
mieæ minimaln¹ lub maksymaln¹ liczbê kondygnacji nad-
ziemnych w rozumieniu rozporz¹dzenia Ministra Infra-
struktury wsprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, poza któr¹ nie
wolno wyprowadzaæ zabudowy,

13) odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozumieæ
odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach,

14) przeznaczeniu podstawowym � nale¿y przez to rozumieæ
dominuj¹cy, g³ówny sposób zagospodarowania terenu,

15) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym � nale¿y przez to rozumieæ
taki sposób zagospodarowania terenu, który nie jest do-
minuj¹cy, g³ówny, lecz stanowi uzupe³nienie lub wzboga-
cenie przeznaczenia podstawowego,

16) symbolu przeznaczenia - nale¿y przez to rozumieæ nume-
ryczne i literowe albo tylko literowe oznaczenie poszcze-
gólnych terenów okre�laj¹ce ich przeznaczenie podstawo-
we.

17) wysoko�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ maksy-
maln¹ lub minimaln¹ odleg³o�æ w rzucie prostopad³ym
pomiêdzy najwy¿szym punktem dachu budynku, a grun-
tem rodzimym.

§3. 1. Nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu przed-
stawiono na rysunku planu:

1) granice obszaru objêtego planem miejscowym,

2) przeznaczenie terenu okre�lone symbolami literowymi lub
literowo-cyfrowymi,

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) strefê ochrony stanowisk archeologicych,

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
maj¹ charakter informacyjny:

1) teren boisk sportowych,

2) przebieg elementów sieci infrastruktury technicznej,

3) przebieg elementów komunikacji publicznej,

4) strefy oddzia³ywania sieci i urz¹dzeñ elektroenergetycz-
nych,

5) proponowane lokalizacje trybun ziemnych i obiektów za-
plecza socjalno-sanitarnego.

ROZDZIA£ II

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

Przeznaczenie terenów.

§4. Dla obszaru objêtego niniejsz¹ uchwal¹, ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenia poszczególnych terenów, przypo-
rz¹dkowuj¹c im wskazane obok symbole przeznaczenia:

Poz. 2698

1) tereny us³ug sportu i rekreacji- US;

2) tereny zieleni izolacyjnej � ZI, 1ZI, 2ZI, 3ZI.

§5. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego, ustala siê:

1. Ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do drogi
publicznej.

2. Zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budow-
lanych, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ zaplecza budów lokalizowanych
w bezpo�rednim s¹siedztwie terenu budowy.

3. Zakaz realizacji ogrodzeñ pe³nych z elementów prefa-
brykowanych.

4. Obowi¹zek zagospodarowania terenu z uwzglêdnie-
niem rangi miejsca, o charakterze reprezentacyjnym i wyso-
kich walorach estetycznych, architektonicznych i przestrzen-
nych.

5. Lokalizacjê obiektów ma³ej architektury jednorodnych
stylistycznie.

6. Zakaz lokalizacji obiektów wysokich i wysoko�ciowych
w rozumieniu Prawa Budowlanego.

7. Nakaz lokalizowania nowej zabudowy zgodnie z nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy, okre�lonymi na rysunku
planu w odleg³o�ci 8 m od krawêdzi jezdni dróg powiatowych
i 6 m od krawedzi jezdni dróg gminnych.

8. Nakaz zachowania w maksymalnym stopniu istniej¹-
cych warto�ciowych zadrzewieñ.

9. Dopuszczenie lokalizacji budowli s³u¿¹cych reklamie i
reklam w postaci szyldów i neonów tylko na terenach � US.

10. Zakaz lokalizacji budowli s³u¿¹cych reklamie i reklam
w obszarze dróg publicznych.

§6. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego, ustala siê:

1. Zakaz odprowadzania do rowów �cieków i innych
zanieczyszczeñ oraz ujmowania z nich wody.

2. Warunki postêpowania z odpadami:

1) wytwórcy odpadów zobowi¹zani s¹ do ich selektywnej
zbiórki, umo¿liwiaj¹cej pó�niejszy odzysk lub unieszkodli-
wienie tych odpadów zgodnie z wymogami ochrony �ro-
dowiska,

2) odpady komunalne winny byæ segregowane i zagospoda-
rowane zgodnie z planem gospodarki odpadami Gminy
Orchowo i przepisami odrêbnymi w tym zakresie.

3) zakazuje siê sk³adowania i unieszkodliwiania odpadów na
dzia³kach objêtych przedmiotowym planem.

3. Na terenach oznaczonych symbolami US od strony
terenów mieszkaniowych:

1) nakaz zrealizowania pasa zieleni wysokiej oraz stosowania
rozwi¹zañ przy realizacji obiektów sportowych, rekreacyj-
nych, us³ugowych i innych, które zminimalizuj¹ lub wyeli-
minuj¹ negatywny wp³yw tych obiektów na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej;
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2) zakaz przekraczania standardów jako�ci �rodowiska, okre-
�lonych przepisami odrêbnymi, poza terenem do którego
inwestor posiada tytu³ prawny.

4. Nakaz realizacji nasadzeñ zgodnie z warunkami siedli-
skowymi - przy doborze odpowiednich gatunków drzew i
krzewów.

5. Nakaz magazynowania zbêdnych mas ziemnych po-
wstaj¹cych podczas realizacji inwestycji w miejscach wyzna-
czonych przez Gminê lub zagospodarowania na terenie w³a-
snej posesji z zachowaniem interesów w³a�cicieli dzia³ek
s¹siednich, tj. osób trzecich.

6. Nakaz zachowania obowi¹zuj¹cych wymogów ochro-
ny �rodowiska dla wszystkich inwestycji na obszarze planu.

7. Tereny US, nale¿¹ do terenów, dla których obowi¹zuj¹
dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

8. Zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wymagane jest ob-
ligatoryjne sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na �rodowi-
sko w rozumieniu przepisów odrêbnych, z wyj¹tkiem lokali-
zacji przedsiêwziêæ inwestycji celu publicznego, o których
mowa w §4;

§7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej, ustala siê:

1. Strefê ochrony stanowisk archeologicznych dla ob-
szaru dzia³ki o nr ewid. 8/6 w Osówcu.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go w strefie ochrony stanowisk archeologicznych, ustala siê
obowi¹zek uzgadniania z Wielkopolskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków � kierownikiem Delegatury w Koninie,
wszelkich inwestycji zwi¹zanych z zabudowaniem lub zago-
spodarowaniem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych,
celem ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu badañ
archeologicznych.

§8. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych, ustala siê nakaz realizacji
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nasadzeñ w postaci terenów zieleni izolacyjnej w celu wydzie-
lenia przestrzennego terenów us³ug sportu i rekreacji.

§9. 1. Na terenach us³ug sportu i rekreacji, oznaczonych
symbolami przeznaczenia US, ustala siê:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: - tereny us³ug sportu
i rekreacji � boiska sportowe.

2) uzupe³niaj¹ce przeznaczenie terenu: � nie okre�la siê.

3) realizacjê programu us³ug sportu i rekreacji � na wolnym
powietrzu, z ewentualn¹ zabudow¹ kubaturow¹ zwi¹zan¹
z funkcj¹ terenu,

4) szczegó³owe warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) zabudowê kubaturow¹ nale¿y lokalizowaæ zgodnie z
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy zaznaczonymi
na rysunkach planów,

b) obowi¹zuje realizacja obiektów o wysokich walorach
architektonicznych w technologiach zapewniaj¹cych w
ich wnêtrzu wymagane przepisami szczególnymi wa-
runki: klimatyczne, o�wietleniowe i akustyczne, które
maj¹ wp³yw na �rodowisko wewnêtrzne obiektu i
przebywaj¹cych w nim ludzi,

c) rodzaj dachów: dach nale¿y kszta³towaæ jako pochy³e,
dwu lub wielospadowe, o nachyleniu po³aci dacho-
wych 25° - 45°, dopuszcza siê dachy p³askie lub kom-
binacjê dachów p³askich i spadzistych,

d) ogrodzenie dzia³ki od strony granicy dzia³ki z terenami
dróg publicznych a¿urowe z prze�witami na minimal-
nie 50% powierzchni w tym zakaz realizacji ogrodzeñ
z prefabrykatów betonowych i materia³ów odpado-
wych,

e) potrzeby parkingowe dla projektowanych inwestycji
nale¿y realizowaæ wy³¹cznie na terenie w³asnej posesji
w ilo�ci niezbêdnej dla realizacji funkcji terenu i obiek-
tów oraz zgodnie z przepisami szczególnymi,

5) dane liczbowe dotycz¹ce warunków, zasad i standardów
kszta³towania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz
podzia³u na dzia³ki budowlane:
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6) dopuszczenie wykonywana niezbêdnych prac porz¹dko-
wych i pielêgnacyjnych, nasadzeñ lub wycinki drzew i
krzewów, oraz innych dzia³añ zwi¹zanych z konserwacj¹ i
utrzymaniem zieleni,

7) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych za wyj¹t-
kiem dojazdów gospodarczych i przeciwpo¿arowych,

8) dopuszczenie przeznaczenia terenu dla celów komunikacji
wewnêtrznej zwi¹zanych z funkcjonowaniem terenu w tym
przej�æ pieszych,

9) nakaz nasadzeñ zieleni zgodnie z warunkami siedliskowy-
mi w postaci szeregów drzew.
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2. Na terenach zieleni izolacyjnej, oznaczonych symbo-
lami przeznaczenia ZI, 1ZI, 2ZI, 3ZI, ustala siê:

1) ca³kowity zakaz realizowania wszelkiej zabudowy,

2) dopuszczenie wprowadzenia sieci i urz¹dzeñ infrastruktu-
ry technicznej gminy,

3) w sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ w za-
kresie u¿ytkowania terenów ZI, 1ZI, 2ZI, 3ZI maj¹ zastoso-
wanie przepisy szczególne.

4) szczegó³owe warunki, zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê wykonywanie niezbêdnych prac porz¹d-
kowych i pielêgnacyjnych, nasadzeñ lub wycinki drzew
i krzewów, oraz innych dzia³añ zwi¹zanych z konser-
wacj¹ i utrzymaniem zieleni,

b) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych za
wyj¹tkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpo¿aro-
wych,

c) dopuszcza siê przeznaczenie terenu dla celów komuni-
kacji wewnêtrznej zwi¹zanych z funkcjonowaniem te-
renu w tym przej�æ pieszych.

§10. Nie okre�la siê granic i sposów zagospodarowania
terenu lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz za-
gro¿onych osuwaniem siê mas ziemi.

§11. 1. W zakresie szczególnych zasad i warunków sca-
lania i podzia³u nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym,
nie wystêpuje konieczno�æ scalania nieruchomo�ci w rozu-
mieniu przepisów odrêbnych.

2. Ustala siê mo¿liwo�æ wydzielenia samodzielnych dzia-
³ek w przypadku lokalizowania stacji transformatorowych, a
dla usytuowania urz¹dzeñ elektroenergetycznych i stacji trans-
formatorowych nie jest wymagane zachowanie linii zabudo-
wy.

3. Dopuszcza siê:

1) podzia³y wtórne dzia³ek pod warunkiem zachowania zasad
zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustalenia-
mi niniejszego planu na wszystkich dzia³kach powsta³ych
w wyniku tego podzia³u � z wy³¹czeniem terenów publicz-
nych oraz dzia³ek zwi¹zanych z obiektami infrastruktury
technicznej,

2) ³¹czenie dzia³ek w granicach poszczególnych terenów.

§12. W zakresie szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy, ustala siê:

1. Obszar oddzia³ywania urz¹dzeñ i linii elektroenerge-
tycznej SN 15kV w odleg³o�ci 5,00 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu po obu stronach sieci.

2. Zakaz zabudowy na obszarach oddzia³ywania linii
elektroenergetycznych wskazanych w punktach 1.

3. Z chwil¹ skablowania lub prze³o¿enia linii elektroener-
getycznej SN15 kV przestanie obowi¹zywaæ strefa oddzia³y-
wania i zakaz zabudowy.
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4. Nakaz realizacji ogrodzeñ zabezpieczaj¹cych tereny
sportu i rekreacji od strony dróg publicznych zgodnie z
przepisami szczególnymi.

5. Obowiazek wkomponowania wszystkich istniej¹cych
na obszarze planu urz¹dzeñ elektroenergetycznych w projek-
towane zagospodarowanie przedmiotowego terenu, zacho-
wuj¹c bezpieczne odleg³o�ci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi nor-
mami i przepisami.

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji, ustala siê: ¿e obs³uga komunikacyjna
obszaru odbywaæ siê bêdzie poprzez istniej¹ce drogi.

§14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej, ustala siê:

1. Kszta³towanie obiektów infrastruktury technicznej:

1) zachowanie ci¹g³o�ci istniej¹cych sieci uzbrojenia terenu
z sieciami projektowanymi;

2) zachowanie istniej¹cych sieci, z mo¿liwo�ci¹ ich remontu,
przebudowy lub rozbudowy;

3) dopuszcza siê przebudowê sieci elektroenergetycznych z
koliduj¹cym planowanym zagospodarowaniem terenu,
sposób i warunki przebudowy sieci okre�li Energia-Ope-
rator SA oddzia³ w Kaliszu, koszty zwi¹zane z przebudow¹
poniesie jednostka odpowiedzialna za planowanie prze-
strzenne i wchodz¹cy w kolizje;

4) ustala siê lokalizacjê nowych odcinków sieci na terenach
komunikacji;

5) dopuszcza siê lokalizacjê nowych odcinków sieci na in-
nych terenach za zgod¹ w³a�ciciela;

6) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów infrastruktury technicz-
nej nie okre�lonych w ustaleniach planu pod warunkiem
wspólnego uzgodnienia w³a�ciciela terenu i gestora sieci;

2. Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu gminnego,

3. Odprowadzanie �cieków sanitarnych:

1) w rozwi¹zaniach tymczasowych odprowadzenie �cieków
sanitarnych do szczelnych osadników i zorganizowany ich
wywóz do miejsc ustalonych przez Gminê,

2) docelowo do sieci sanitarnej i oczyszczalni �cieków.

4. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

1) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie nieruchomo�ci,

2) dopuszcza siê retencjonowanie wód opadowych i roztopo-
wych oraz za zgod¹ gestora odprowadzenie ich do rowów
melioracyjnych,

3) �cieki w postaci wód opadowych i roztopowych z po-
wierzchni szczelnej parkingów o powierzchni powy¿ej 0.1
ha oraz w pozosta³ych przypadkach okre�lonych w prze-
pisach szczegó³owych przed wprowadzeniem do wód lub
do ziemi nale¿y oczy�ciæ do jako�ci okre�lonej w ww.
przepisach.

5. Zaopatrzenie w gaz:
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1) zaopatrzenie w gaz ziemny ustala siê zgodnie z obowi¹-
zuj¹cym Prawem Energetycznym po ka¿dorazowym uzgod-
nieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego i bêdzie
zale¿a³o od szczegó³owych warunków technicznych i eko-
nomicznych uzasadniaj¹cych rozbudowê sieci gazowej
�redniego i niskiego ci�nienia;

2) dopuszcza sie prowadzenie gazoci¹gów w pasach drogo-
wych,

3) dopuszcza sie mo¿liwo�æ stawiania stacji gazowych i
wydzielania terenu dla potrzeb ich budowy bez konieczno-
�ci opracowania zmian planu;

4) nale¿y zachowaæ strefy kontrolowane dla gazoci¹gów
uk³adanych w ziemi lub nad ziemia zgodnie z Rozporz¹-
dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaæ sieci gazowe.

6. Zopatrzenie w energiê ciepln¹:

1) nakaz stosowania ekologicznych no�ników energii, takich
jak: energia odnawialna, energia elektryczna, paliwa p³yn-
ne, paliwa sta³e z wy³¹czeniem wêgla w nowoprojektowa-
nych budynkach.

7. Zaopatrzenie w energiê elektroenergetyczn¹:

1) zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ bêdzie siê z
istniej¹cej sieci elektroenergetycznej, na terenie gdzie
wyst¹pi zwiêkszone zapotrzebowanie w zakresie zasilania
w energie elektryczn¹, a zasilanie z istniej¹cej sieci nie
bêdzie mo¿liwe, dopuszcza siê budowê sieci zasilaj¹cych
�redniego napiêcia oraz niskiego napiêcia odpowiednio
do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami wyda-
nymi przez przedsiêbiorstwo energetyczne, okre�lenie
ostatecznej rozbudowy sieci bêdzie mo¿liwe po okre�leniu
zapotrzebowania na moc, w przypadku konieczno�ci bu-
dowy stacji transformatorowej na terenie objêtym niniej-
szym planem, przedsiêbiorstwo energetyczne wska¿e
miejsca pod jej budowê, je¿eli przedsiêbiorstwo ener-
getyczne nie bêdzie mog³o pozyskaæ wskazanego terenu
dla potrzeb budowy stacji transformatorowej, nowe miej-
sce wska¿e Urz¹d Gminy w Orchowie.

2) dla dzia³ki 8/6 w miejscowo�ci Osówiec i dzia³ki oznaczo-
nej nr ewid.63 w miejscowo�ci Ro¿anna, przewiduje siê
skablowanie linii elektroenergetycznej SN 15 kV,

8. Lokalizacjê sieci i wêz³ów telekomunikacyjnych oraz
szafek kablowych na terenach komunikacji lub przy budyn-
kach z dostêpem do drogi publicznej.

9. Obowi¹zek zachowania istniej¹cego systemu meliora-
cyjnego, a w przypadku konieczno�ci jego naruszenia nale¿y
zastosowaæ rozwi¹zania zastêpcze, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi w uzgodnieniu z w³a�cicielem urz¹dzenia.

§15. Nie okre�la siê sposóbu i terminu tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§16. Nie okre�la siê obszarów rehabilitacji istniej¹cej za-
budowy i infrastruktury technicznej, a tak¿e obszarów wyma-
gaj¹ceych przekszta³ceñ lub rekultywacji.

§17. Ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia bezpieczeñ-
stwa ludzi na terenach us³ug sportu i rekreacji oraz w czasie
imprez masowych organizowanych na tych terenach zgodnie
z przepisami odrêbnymi, oraz zapewnienia odpowiedniej licz-
by miejsc parkingowych dla organizacji imprez masowych.

§18. Uchwala siê dla terenów objêtych ustaleniami zmia-
ny planu stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z
tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w istniej¹cej wysoko-
�ci: 1%.

§19. Powierzchnia zwartego obszaru gruntów rolnych, na
którym w wyniku realizacji ustaleñ niniejszej uchwa³y ustano-
wiony zostanie inny ni¿ rolniczy i inny ni¿ le�ny sposób
zagospodarowania terenu, nie mo¿e przekraczaæ 0,5 ha � dla
gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej.

ROZDZIA£ III

PRZEPISY KOÑCOWE.

§20. 1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Orchowo.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Hieronim Adamczyk
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/222/09

Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO DZIA£KI OZNACZONEJ NR EWID. 8/6, PO£O¯ONEJ W MIEJSCOWO�CI OSÓWIEC, DZIA£KI

OZNACZONEJ NR EWID. 63, PO£O¯ONEJ W MIEJSCOWO�CI RÓ¯ANNA, CZÊ�CI DZIA£KI OZNACZONEJ NR EWID. 23,
PO£O¯ONEJ W MIEJSCOWO�CI WÓLKA ORCHOWSKA

Poz. 2698

Stwierdza siê, ¿e w trakcie wy³o¿enia planu do publiczne-
go wgl¹du, które odbywa³o siê w dniach od 22 kwietnia do
22 maja 2009 roku, w tym tak¿e w dniu wyznaczonym na
dyskusjê publiczn¹ tj. 18 maja 2009 r. nie zosta³y zg³oszone

¿adne uwagi do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dzia³ki oznaczonej nr ewid. 8/6, po³o¿o-
nej w miejscowo�ci Osówiec, dzia³ki oznaczonej nr ewid. 63,
po³o¿onej w miejscowo�ci Ró¿anna, czê�ci dzia³ki oznaczonej
nr ewid. 23, po³o¿onej w miejscowo�ci Wólka Orchowska,

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXV/222/09

Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY ORCHOWO O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy Orchowo
rozstrzyga co nastêpuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowa-
dziæ bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej, ener-
getycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podsta-
wie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie gospodarki
odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospo-
darki odpadami oraz na podstawie przepisów odrêbnych.

3. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Orchowo.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia re-
alizacji tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad

przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu In-
westycyjnego gminy Orchowo.

5. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no-
�ci od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej okre�lonych w planie.

Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) Wydatki z bud¿etu gminy,

2) Wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy � w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.
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PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-
NEGO DZIA£KI OZNACZONEJ NR EWID.8/6,PO£O¯ONEJ W MIEJSCOWO�CI OSÓWIEC, DZIA£KI OZNACZONEJ NR

EWID.63 (wcze�niej nr ewid. 1K 21/8), PO£O¯ONEJ W MIEJSCOWO�CI RÓ¯ANNA, CZÊ�CI DZIA£KI OZNACZONEJ NR
EWID. 23 PO£O¯ONEJ W MIEJSCOWO�CI WÓLKA ORCHOWSKA

Autorska Pracownia Architektoniczna

Pawe³ Szumiga³a

60-325 Poznañ, ul. Trybunalska 40, tel./fax 867-25-02

NIP 779-104-50-71      REGON 630427720

Opracowa³a:

mgr Justyna Bieniasz

Poznañ, 2009 r.

Poz. 2698

1. Cel opracowania

Obowi¹zek sporz¹dzania prognozy skutków finansowych
uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego wynika z ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717). art. 17 przedmiotowej ustawy stanowi, i¿ wójt,
burmistrz albo Prezydent Miasta po podjêciu uchwa³y o
przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu i po opracowaniu pro-
jektu planu winien sporz¹dziæ prognozê skutków finansowych
uchwalenia planu miejscowego. Podstawowym jej celem jest
przedstawienie obci¹¿eñ i dochodów gminy wynikaj¹cych ze
zmiany stanu prawnego nieruchomo�ci objêtych planem
miejscowym. Skutki finansowe uchwalenia mpzp mo¿na
podzieliæ na dwie grupy: po�rednie i bezpo�rednie. Do skut-
ków bezpo�rednich, czyli takich, które wynikaj¹ bezpo�rednio
z regulacji prawnych ww. ustawy zaliczyæ nale¿y:

- odszkodowanie za ograniczenie lub brak mo¿liwo�ci
korzystania z nieruchomo�ci w sposób dotychczaso-
wy,

- odszkodowanie za zmniejszenie warto�ci nieruchomo-
�ci,

- op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

Do skutków po�rednich (wynikaj¹cych z realizacji ustaleñ
mpzp) nale¿¹:

- koszty budowy infrastruktury,

- koszty zwi¹zanie z wykupem lub zamian¹ gruntów
przeznaczonych na cele publiczne,

- op³aty adiacenckie,

- zmiana dochodów gminy 1

Poni¿sze opracowanie nie stanowi operatu szacunkowego
w my�l rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 21 wrze�nia
2004 r. w sprawie wyceny nieruchomo�ci i sporz¹dzania
operatu szacunkowego. Podane w prognozie dane maj¹ cha-
rakter szacunkowy i s³u¿¹ wy³¹cznie do okre�lenia prawdopo-
dobnych wielko�ci finansowych zwi¹zanych z realizacj¹ za³o-

¿eñ mpzp. Przyjête w prognozie stawki i dane mog¹ ulegaæ
w czasie ze wzglêdu m. in. na inflacjê, koniunkturê gospo-
darcz¹ i inne uwarunkowania zewnêtrzne.

2. Podstawa prawna

1. Uchwa³a Nr XXXIX/237/06 Rady Gminy Orchowo z
dnia 21 lipca 2006 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki
oznaczonej nr ewid. 8/6, po³o¿onej w miejscowo�ci Osówiec,
czê�ci dzia³ki oznaczonej nr ewid. 23, po³o¿onej w miejscowo-
�ci Wólka Orchowska oraz dzia³ki oznaczonej nr ewid. 1K 21/
8, po³o¿onej w miejscowo�ci

2. Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Orchowo,

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

4. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierp-
nia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego,

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo�ciami,

6. Ustaw z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i le�nych,

7. Uchwa³a Nr XV/93/07 Rady Gminy Orchowo z dnia 29
listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek
procentowych op³at adiacenckich

8. Uchwa³a Nr XXV/175/08 Rady Gminy Orchowo z dnia
30 pa�dziernika 2008 r. w sprawie obni¿enia �redniej ceny 1q
¿yta przyjmowanej jako podstawê do obliczania podatku
rolnego na obszarze Gminy Orchowo.

9. Uchwa³a Nr XXIV/167/08 Rady Gminy Orchowo z dnia
25 wrze�nia 2008 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek
podatku od nieruchomo�ci,

Podatek od nieruchomo�ci od 1 m2 powierzchni gruntów:
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- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,64 z³;

- pozosta³ych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i
budynków jako grunty zabudowane � tereny mieszkanio-
we i oznaczone symbolem B, w tym zajêtych na prowa-
dzenie p³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,14 z³;

- ujêtych w planie zagospodarowania przestrzennego jako
tereny rekreacyjne lub letniskowe i wykorzystywane do
tych celów oraz grunty pozosta³e sklasyfikowane w ewi-
dencji gruntów i budynków inaczej ni¿ grunty zabudowa-
ne � tereny mieszkaniowe i oznaczone symbolem innym
ni¿ B - 0,35 z³.

Podatek od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków:

- budynków lub ich czê�ci wykorzystywanych na cele rekre-
acyjne lub letniskowe, po³o¿onych na terenach ujêtych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod
zabudowê rekreacyjn¹ lub letniskow¹ lub opisanych jako
budynki wykorzystywane na cele rekreacyjne lub letnisko-
we w wydanej decyzji o warunkach zabudowy - 6,30 z³

3. Materia³y �ród³owe

1. R. Cymerman, T. Bajerowski, H. Kryszak. Prognoza
skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Educaterra, Olsztyn, 2008.

2. R. Cymerman. Planowanie przestrzenne dla rzeczo-
znawców maj¹tkowych, zarz¹dców oraz po�redników w ob-
rocie nieruchomo�ciami. Educaterra, Olsztyn, 2008.

3. R. Cymerman, G. Jesiotr, M. Jesiotr. Gospodarka
nieruchomo�ciami, Koszalin, 2008.

4. R. S³ojewski, Z. Witkiewicz. Prognoza skutków finan-
sowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Instytut Doradztwa Maj¹tkowego, Warszawa,
2005.

5. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego na obszarze dzia³ki nr 780/26 w Lubaszu,

6. Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR. Ze-
szyt 71/2008 (1108). O�rodek Wdro¿eñ Ekonomiczno-Organi-
zacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. SEKOCENBUD.
IV kwarta³ 2008 r.

4. Analiza obszaru opracowania

Poz. 2698

Po³o¿enie

Obszar opracowania znajduje siê w trzech miejscowo-
�ciach po³o¿onych na terenie gminy Orchowo: Osówiec,
Ró¿anna i Wólka Orchowska. Miejscowo�æ Osówiec zlokalizo-
wana jest w po³udniowo- wschodniej czê�ci gminy, Ró¿anna
po³o¿ona jest w pó³nocnej jej czê�ci, natomiast Wólka Or-
chowska znajduje siê w centralnej czê�ci omawianej jednostki
samorz¹dowej.

Zainwestowanie terenu

Teren objêty planem miejscowym stanowi obecnie teren
rolniczy. Dzia³ka nr 8/6, ark. 1, obrêb Osówiec oraz dzia³ka nr
63, ark. 1, obrêb Ró¿anna wyposa¿one s¹ w sieæ wodoci¹-
gow¹ i elektroenergetyczn¹. Natomiast nieruchomo�æ zloka-
lizowana na terenie Wólki Orchowskiej nie jest wyposa¿ona
w ¿adn¹ z wy¿ej wspomnianych sieci. Przedmiotowy obszar
nie jest objêty sieci¹ kanalizacji sanitarnej jak równie¿ sieci
gazowej. Teren po³o¿ony jest przede wszystkim na gruntach
rolnych o III i IV klasie bonitacyjnej.

Sytuacja formalno- prawna terenu

Plan miejscowy obejmuje dwie dzia³ki nr: 8/6, ark. 1, obrêb
Osówiec o powierzchni 13.913 m2, 63, ark. 1, obrêb Ró¿anna
o powierzchni 12.155 m2 oraz czê�æ dzia³ki 23, ark. 1, obrêb
Osówiec o powierzchni oko³o 3.015 m2. Zgodnie z zapisami
w ewidencji gruntów i budynków z dnia 21 maja 2009 r.
pierwsza z dzia³ek (nr 8/6) zapisana jest w ksiêdze wieczystej
nr 21375 i stanowi w³asno�æ Agencji Nieruchomo�ci Rolnych
i znajduje siê we w³adaniu - dzier¿awie Spó³ki Agrokompleks
w Osówcu. Dzia³ka nr 23 podobnie jak nieruchomo�æ wspo-
mniana powy¿ej stanowi w³asno�æ ww. Agencji i równie¿
znajduje siê we w³adaniu � dzier¿awie Spó³ki Agrokompleks
w Osówcu. Dzia³ka nr 63 zapisana jest w ksiêdze wieczystej
nr 20351, stanowi w³asno�æ Agencji Nieruchomo�ci Rolnych
i znajduje siê we w³adaniu � dzier¿awie Spó³ki Ró¿ � Pol w
Ró¿annie. £¹czna powierzchnia terenu objêtego planem wy-
nosi ok. 29.083 m2. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych Gmina
Orchowo posiada zgodê Ministra Rolnictwa i Gospodarki
¯ywno�ciowej o sygnaturze GZU.go.0602/Z-31589/93 z dnia 2
sierpnia 1993 r. na wy³¹czenie gruntów III klasy bonitacyjnej
z produkcji rolnej. W obowi¹zuj¹cym Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orcho-
wo tereny te okre�lone zosta³y jako �tereny o funkcji us³ug
sportu�.

5. Bilans terenu

Stan obecny

% � �� �
/ � 8 � 3 � � � 3 � � 3 � �
�� 5�� � ������ ���� ����
5$=(0 ������ ���� ����
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Projekt planu

Poz. 2698
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Przyjête w projekcie planu miejscowego funkcje terenu
nie wp³ywaj¹ negatywnie na strukturê przestrzenn¹ miejsco-
wo�ci. Ustalenia planu nie stoj¹ w sprzeczno�ci ze �rodowi-
skiem naturalnym i �rodowiskiem kulturowym. W miejscu
realizacji inwestycji nie wystêpuj¹ warto�ciowe elementy
�rodowiska naturalnego, jedynie dzia³ka nr 8/6, w miejscowo-
�ci Osówiec, po³o¿ona jest w strefie ochrony stanowisk
archeologicznych. Wszelkie prace zwi¹zane z zagospodaro-
waniem i zabudow¹ przedmiotowej dzia³ki wymagaj¹ uzgod-
nienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków. Zatem i ochrona �rodowiska kulturowego jest na ana-
lizowanym terenie chroniona zapisami planu. Projektowane
funkcje mpzp na analizowanym terenie s¹ zgodne ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Orchowo.

6. Prognoza wp³ywu ustaleñ zmiany planu miejscowego
na przychody i wydatki gminy.

6.1. Prognozowane wp³ywy z podatku od nieruchomo�ci

W kwestii podatku projekt powy¿szego planu miejscowe-
go wp³ynie na bud¿et gminy Orchowo pozytywnie. Projekt
planu obejmuje w znacznej czê�ci grunty rolne, od których
w³a�ciciel zobowi¹zany jest uiszczaæ podatek rolny. Nato-
miast od pozosta³ych gruntów (z wyj¹tkiem gruntów le�nych)
w³a�ciciel ma obowi¹zek uiszczaæ podatek od nieruchomo�ci,
którego wymiar jest niejednokrotnie wiêkszy ani¿eli podatku
rolnego.

Dotychczasowy podatek za grunty u¿ytkowane rolniczo2

1. klasa III a - 1,42 x 1,65=2,34HP

2. klasa III b - 1,18 x 1,35=1,59 HP

3. klasa IV a - 0,30 x 1,10=0,33 HP

Razem - 4,26 HP x 2,5 q3 x 36,00 z³= 383,4 z³

Podatek po uchwaleniu omawianego planu miejscowego

- podatek od gruntu

(podatek od terenów us³ug sportu i rekreacji) = (po-
wierzchnia w m2) x (stawka podatku od gruntu za 1 m2)

24.026 m2 x 0,35 z³= 8.409,1 z³

- podatek od budynków

(podatek od powierzchni u¿ytkowej) = (powierzchnia w
m2) x (stawka podatku od powierzchni u¿ytkowej budynku
za 1 m2)

17.449,80 m2 x 6,30 z³ = 109.933, 74 z³

(przy max. powierzchni zabudowy okre�lonej przez zapisy
planu)

Podane powy¿ej kwoty stanowi¹ mo¿liwe do osi¹gniêcia
wp³ywy sta³e, których wielko�æ mo¿e byæ mniejsza, zale¿nie
od powierzchni terenu wykorzystanego zgodnie z przeznacze-
niem okre�lonym w planie, intensywno�ci zabudowy, która
mo¿e byæ ró¿na od dopuszczalnej w planie, stawek podatku
obowi¹zuj¹cych w gminie oraz od czynnika czasu, w jakim
grunty bêd¹ zainwestowane.

6.2. Prognozowane wp³ywy ze sprzeda¿y terenów nale¿¹-
cych do gminy

Analizowany teren nie stanowi w³asno�ci Gminy Orcho-
wo, w zwi¹zku z powy¿szym nie przewiduje siê wp³ywów ze
sprzeda¿y nieruchomo�ci objêtych projektem planu.

6.3. Prognozowane wp³ywy z op³aty planistycznej

Projekt planu ustala 1 % stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at
z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z uchwa-
leniem planu miejscowego. Dla pobrania op³aty z przedmio-
towego tytu³u musz¹ zaistnieæ dwie przes³anki:

- zmiana warto�ci nieruchomo�ci na skutek uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
b¹d� jego zmiany;

- zbycie nieruchomo�ci przed up³ywem 5 lat od wej�cia w
¿ycie uchwalonego mpzp lub jego zmiany.

Teren bêd¹cy przedmiotem opracowania jest terenem
rolniczym. Przekszta³cenie funkcji na tereny us³ug sportu i
rekreacji spowoduje wzrost warto�ci nieruchomo�ci. W zwi¹zku
z powy¿szym zaistnieje przes³anka dla pobrania przez gminê
renty planistycznej.

(op³ata planistyczna) = (stawka procentowa) x (powierzch-
nia nieruchomo�ci w m2) x {(warto�æ 1 m2 nieruchomo�ci
po uchwaleniu planu miejscowego- warto�æ1 m2 nieru-
chomo�ci przed uchwaleniem planu miejscowego)}

(op³ata planistyczna dla terenów US) = 1% x 29.083 m2 x
(23 z³/ m2-9 z³/ m2) = 4.653,28 z³ (przy za³o¿eniu zbycia 100%
terenów przed up³ywem 5 lat)

6.4. Op³aty adiacenckie z tytu³u wybudowania infrastruk-
tury technicznej

W wyniku wybudowania infrastruktury technicznej mo¿e
nast¹piæ wzrost warto�ci analizowanych nieruchomo�ci.
Wysoko�æ stawki procentowej op³aty adiacenckiej z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci spowodowanego budow¹
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urz¹dzeñ infrastruktury technicznej ustalono w wysoko�ci
40% ró¿nicy miêdzy warto�ci¹, jak¹ nieruchomo�æ mia³a
przed wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, a
warto�ci¹ jak¹ nieruchomo�æ ma po ich wybudowaniu zgod-
nie z uchwa³¹ Nr XV/93/07 Rady Gminy Orchowo z dnia 29
listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek
procentowych op³at adiacenckich (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 206,
poz. 4869 z 17.12.2007 r.)

6.5. Op³aty adiacenckie z tytu³u podzia³u nieruchomo�ci
oraz scaleñ i podzia³u

Analizowany projekt planu miejscowego nie przewiduje
scaleñ i podzia³ów. W zwi¹zku z powy¿szym nie prognozuje
siê wp³ywów do bud¿etu gminy z wy¿ej wspomnianego
tytu³u. Plan dopuszcza natomiast podzia³ nieruchomo�ci nim
objêtych na potrzeby wydzielenia dzia³ek ewidencyjnych pod
stacje transformatorowe.

Wysoko�æ stawki procentowej op³aty adiacenckiej z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci  w wyniku podzia³u dokona-
nego na wniosek w³a�cicielka lub u¿ytkownika który wniós³
op³aty roczne za ca³y okres u¿ytkowania tego prawa na 10%
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci. zgodnie z uchwa³¹ Nr XV/
93/07 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2007 r. w
sprawie ustalenia wysoko�ci stawek procentowych op³at
adiacenckich (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 206, poz. 4869 z 17.12.2007
r.)

4. Prognoza wp³ywu ustaleñ miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na wydatki zwi¹zane z reali-
zacj¹ inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.

7.1. Wy³¹czenie gruntów pod drogi publiczne z produkcji
rolnej lub le�nej

Projekt planu miejscowego nie przewiduje budowy no-
wych dróg jak równie¿ poszerzenia ju¿ istniej¹cych. W zwi¹z-
ku z powy¿szym nie przewiduje kosztów wynikaj¹cych z
uiszczenia nale¿no�ci i op³at rocznych za wy³¹czenie z produk-
cji rolnej gruntów pod infrastrukturê drogow¹.

7.2. Budowa sieci drogowej

Projekt planu nie zak³ada budowy nowych dróg, w zwi¹zku
z powy¿szym nie przewiduje siê kosztów zwi¹zanych z bu-
dow¹ tej infrastruktury.

7.3. Budowa infrastruktury technicznej

Budowa wodoci¹gu

Nie przewiduje siê

Budowa kanalizacji deszczowej

Nie przewiduje siê

Budowa kanalizacji sanitarnej

Poz. 2698

Nie przewiduje siê

Budowa sieci gazowej

Nie przewiduje siê.

8. Wnioski i zalecenia dotycz¹ce przyjêcia proponowa-
nych rozwi¹zañ projektu zmiany planu miejscowego, wynika-
j¹ce z uwzglêdnienia ich skutków finansowych

8.1. Za³o¿enia do oceny efektywno�ci

Zaktualizowana warto�æ netto NPV jest obecn¹ (zaktuali-
zowan¹) warto�ci¹ kosztów i efektów zwi¹zanych z realizacj¹
przedsiêwziêcia jakim w przedmiotowym przypadku jest
uchwalenie miejscowego planu. Jedn¹ z najwa¿niejszych
zalet tej¿e metody jest uwzglêdnienie zmian warto�ci pieni¹-
dza w czasie oraz ca³o�ci przep³ywów pieniê¿nych zwi¹zanych
z przedsiêwziêciem. Metoda ta pozwala okre�liæ op³acalno�æ
dzia³añ podejmowanych w ramach uchwalenia planu.

Formu³a obliczenia wska�nika ekonomicznego NPV:

NPV = ∑ = +
n

t t
t

k

NCF
0 )1(

NPV � zaktualizowana warto�æ netto jako ró¿nica miêdzy
zdyskontowanymi nak³adami inwestycyjnymi a sum¹ prze-
widywanych, zdyskontowanych wolnych strumieni pie-
niê¿nych, które uzyskuje siê w poszczególnych latach
przedsiêwziêcia inwestycyjnego,

CF
t 

� wolne strumienie pieniê¿ne dla poszczególnych lat
obowi¹zywania planu, jako ró¿nica miêdzy efektami i
kosztami,

CF
0
 � koszty (nak³ady) zwi¹zane z transformacj¹ obszaru.

Nak³ady te jako wydatki, traktowane s¹ jako ujemne
przep³ywy �rodków pieniê¿nych,

r � stopa dyskontowa (jako u³amek dziesiêtny),

t - liczba lat obowi¹zywania planu

W planach Gminy Orchowo jest przejêcie na podstawie
art. 24 pkt. 5b ustawy z dnia 19 pa�dziernika 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomo�ciami rolnymi Skarbu Pañstwa
od Agencji Nieruchomo�ci Rolnych Skarbu Pañstwa nieru-
chomo�ci, które objête s¹ powy¿szym projektem planu. Z
uwagi na bardzo istotn¹ dla bud¿etu gminy zmianê stanu
prawnego niniejszych dzia³ek przedmiotowa prognoza skut-
ków finansowych obejmie 5 lat.

Przyjête za³o¿enia

- Wzrost podatku od nieruchomo�ci gruntowych- przyjêto
wzrost podatku od trzeciego roku funkcjonowanie planu
miejscowego na poziomie 3 rok- 10%, 4 rok- 20%, 5 rok-
20%
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- Wzrost podatku od nieruchomo�ci od powierzchni u¿ytko-
wych- do dalszych obliczeñ przyjêto stopniowy wzrost
podatku od czwartego roku: 4 rok- 10%, 5 rok- 10%,
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- Przychód z op³aty planistycznej- do obliczeñ przyjêto, i¿
przed up³ywem 5 lat zbyte zostanie zbyte 100% powierzch-
ni objêtej planem, w nastêpuj¹cym rozk³adzie: 3 rok- 50%,
4 rok- 50%

- Stopa dyskontowa 15%

NPV= -16 962 z³ *

8.2. Wnioski i zalecenia

Przedstawiona analiza stanowi prognozê skutków finanso-
wych, która wykazuje niewielki zysk, który jest wynikiem
przede wszystkim uiszczenia op³aty planistycznej oraz wzro-
stu podatku od nieruchomo�ci. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê,
i¿ je¿eli nast¹pi zgodnie z zamierzeniami gminy przejêcie
tych¿e terenów, bud¿et gminy utraci �ród³o dochodów w
postaci podatku od nieruchomo�ci. Dla bud¿etu gminy ozna-
czaæ bêdzie to wyst¹pienie sytuacji takiej, i¿ kwota podatku od
analizowanych gruntów i budynków wyst¹pi zarówno po
stronie dochodów jak i wydatków.

* Oszacowane dochody mog¹ podlegaæ weryfikacji w
czasie ze wzglêdu na koniunkturê gospodarcz¹, zmianê stanu
prawnego analizowanych nieruchomo�ci (przej�cie na w³a-

sno�æ Gminy Orchowo) inflacjê i inne zewnêtrzne uwarunko-
wania, na które jednostka samorz¹du terytorialnego nie ma
wp³ywu.

1 P.Cegielski. Szacowanie dochodów i wydatków gminy
wi¹¿¹cych siê ze zmianami stanu prawnego nieruchomo�ci
bêd¹cymi skutkiem wej�cia w ¿ycie planu miejscowego.
Wroc³aw 2000 Plus. Studia nad Strategi¹ Miasta. Zeszyt 6 (50)
2003

2 Gmina Orchowo zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra
Finansów Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 10
grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do
jednego z czterech okrêgów podatkowych w I okrêgu podat-
kowym

3 równowa¿nik dla 2,5 q ¿yta (dla podatku rolnego) wynosi
36,00 z³/ha x 2,5 q=90 z³/HP


